
Podklady na zasedání ZM dne: 29.05.2014                                              

Název materiálu: 
05. Stanovení počtu členů ZM na volební období 2014-2018.

Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města
                            Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního
                        
Vypracoval:  Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního                        
                        
Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Tomáš Hocke, starosta města
                                                                Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního
                                                         
Předložení materiálu uloženo: Starostou města.

Přílohy: Bez příloh.
 
Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
 
Projednáno v: Bez projednání.
 
Vztah k rozpočtu města: Bez nároku na rozpočet.

Zdůvodnění a vysvětlení:

Ust. § 67 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o obcích) m.j. 
stanoví: "Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet pro každé volební  
období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb  
do zastupitelstev obcí."
Ust. § 68 odst. 1 zák. o obcích stanoví: "Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva  
obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby  
zastupitelstvo obce mělo v obci, městě, městském obvodu, městské části

do 500 obyvatel                              5 až 15 členů

nad 500 do 3 000 obyvatel             7 až 15 členů

nad 3 000 do 10 000 obyvatel      11 až 25 členů

nad 10 000 do 50 000 obyvatel            15 až 35 členů  

nad 50 000 do 150 000 obyvatel  25 až 45 členů

nad 150 000 obyvatel                   35 až 55 členů 

Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce k 1. lednu 
roku, v němž se konají volby (tj. k 1.1.2014). Město Turnov mělo k tomuto datu 14.057 občanů ČR 
a 329 cizinců s trvalým pobytem.

Zastupitelstvo  obce  je  podle  ust.  §  67  zák.  o  obcích  povinno  (i  když  se  počet  členů 
zastupitelstva obce nezmění) stanovit nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí 
(tj. pro volby do zastupitelstev obcí v r. 2014 cca do konce června 2014) počet členů zastupitelstva 
obce pro následující volební období. 



Poté co zastupitelstvo obce stanoví počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, oznámí se 
tento počet nejpozději do dvou dnů po jeho stanovení na úřední desce obecního úřadu. Kromě 
toho může být počet členů zastupitelstva obce uveřejněn způsobem v místě obvyklým.

Návrh na usnesení: 
V souladu s  ust.  §  67  a  §  68  zákona č.  128/2000 Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění 
pozdějších předpisů, Zastupitelstvo Města Turnov na svém 5. veřejném zasedání dne 
29. května 2014 stanovilo  počet členů zastupitelstva Města Turnov na volební období 2014 - 
2018 na 27 členů.


